Dissabte
9 de gener de 1988

DIARI DE

TEMA

Q

GIRONA J

Xavier Cugat, ais 88 anys, ja té una
rambla a Girona, al barrí de Fontajau
JOSEP VÍCTOR CAY

Bona salut

Giroha.— Xavier Cugat ha complert 88 anys. Nascut el primer dia,
i ell diu que a la primera hora del
segle, ha arribat a la plenitud dinámica de la seva vida, amb un seguitde matrimonis i amb il.lusió,
cal dir-ho.
La clutat de Girona prácticament havia ignorat Cugat, que va
veure la llum a la placa de l'OII,
fins que el mateix artista ha vingut
a retrobar-nos. Molts de silencis I
incomprensions es van haver de
vencer perqué els estaments oficiáis de Girona reconeguessin com
a gironí a qui ho és de naixement.
Cal dir que Cugat té la nacionalitat
nord-americana, pero sempre s'ha
sentit prou cofoi de ser gironí, i
encara que també hem de dir que
els americans no sempre han sabut on és exactament Girona, ho
solen confondre amb Genova o altres llocs prou diferents, el cert és
que ningú, ni l'Ajuntament de Girona, no pot negar que en «Cugui» sigui deis nostres.
La Rambla Cugat
Cal dir també que, després de
tot, 'aquest temps de silencis i
oblits en els quals només uns pocs
gironins féiem memoria d'en Cugat, recordem una llarga entrevista amb ell a l'hotel Ritz de Barcelona en la qual es planyia d'aquesta
reaiitat, pero poc a poc es va «recuperar» per Girona.
Un compromís inicial va marcar
un acord que possibilitava la crea-

La Rambla Cugat, a Fontajau. (Foto DAÍMI DUGH).
ció d'un centre o una fundació
que portes el nom de Cugat i que
seria, albora, de formació i d'esbarjo, d'activltat lúdica i d'ensenyament musical. Podría ser la seu
d'un museu Cugat, pero ja tractem el tema, i del seu preocupant
silenci, en un altre lloc.

que finalment la ciutat de Girona
va fer memoria d'en Cugat, com la
va fer, mig d'amagat deis gironins
morts al camp de concentrado de
Mauthausen peí delicte de ser demócrates, una altra reivindicació
sostinguda des de les nostres pagines.

El que voldríem assenyalar és

El compromís de teñir una vía

pública que récordes a les generacions futures el nom del músic gironí s'ha acomplert. Ja tenim la
Rambla Xavier Cugat. Concretament, a la nova urbanització de
Fontajau, ja s'hi han insta!.lat els
rétols que marquen aquesta via
d'accés a la ciutat en un lloc que
urbanísticament sembla prou important i amb futur.

Cal dir que Xavier Cugat ha arribat a la juvenil edat de 88 anys
amb un bon estat de salut. Mentre
que altres hiverns havia tingut problemes, especialment peí que fa al
seu aparell respiratori, fins el moment sembla que les bones temperatures de qué hem gaudit fins
ara, l'han ajudat a continuar perfectament.
En unes primeres declaracions
després de celebrar aquest bonic
aniversari cap-i-cua, ha assenyaiat
que li faria molta il.lusió d'arribar a
veure les Olimpiades de Barcelona, a la vegada que creu que poden .superar les de Los Ángeles,
que va viure ben a prop.
Cugat viu actualment en un
apartament barceloní. Ha deixat la
seva residencia del Ritz i l'envolten
tot un seguit de records, entre ells
les nombroses condecoracions
que molts paísos americans, i també ^panya, li han concedit durant
molts anys. Discretament assenyala també que Catalunya no l'ha
recordat. Possiblement la Creu de
Sant Jordi seria aquest reconeixement que enyora, com continua
tenint molt present a Girona, malgrat que es mostra molt reservat
peí que fa al futur del centre que
portaria el seu nom aquí.
Podem recordar també que al
carrero de la plaga de l'Oli tampoc
no hi ha cap record del seu naixemant. De moment, en «Cugui» ja
té la Rambla. /Momés ha hagut esperar 88 anys.

Del centre, de moment, no
se'n sap res dé nou
J.V.G.
Girona.— Peí que hem pogut saber, dificultats de tlpus administratiu i financer han retardat, fins a un preocupant silenci, l'esdevenidor del futur centre Cugat de Girona.
El projecte básicament consistía a disposar d'un complexe. que
fos albora educatiu, d'esbarjo, d'oci, diversió, lúdic, musical. En
una part, s'hi oferirien aspectes de la creació de Xavier Cugat,
també un petit museu de les peces que l'han envoltat, sense oblidar la seva vessant de pintor i-caricaturista i fins d'home d'empresa. També, per mantenir les actlvltats del centre, mes enllá d'un
museu sense vida propia, la música seria una gran protagonista,
amb actuacions orquestrals, de cantants i músics que passarlen al
llarg de l'any per Girona. Amb aquest aspeóte es mantindria
económicament el funcionament del conjunt. Almenys era el
projecte inicial.
Peí que fa a l'emplacament, s'havia assenyaiat com a possible
l'espai alliberat per l'escorxador, central Hetera i pare de bombers
a Kavinguda Ramón Folch. Pero de moment un llarg silenci s'ha
fet al respecte, malgrat que oficialment tot continua igual, és a
dir, treballant-se el projecte.
La part municipal del compromís sembla que s'ha complert: donar el nom de Xavier Cugat a una nova viu ciutadána. Pero només
és un petit aspecte del tema, en queden molts d'altres per resoldre.
Esperem que, finalment, tot es résolgui favorablement per a Girona i per a Cugat.
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Cugat i {'alcalde Nadal, al baleó de l'Ajuntament en ser el músic, pregonar de fires.

